Versienotities voor de klant
Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.2.3
EFI™ kondigt met trots de lancering aan van Fiery® proServer en Fiery XF 7.2.3. Deze nieuwste Fiery-softwareversie is
een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 7.2, waarbij de Fiery XF server van 7.2, 7.2.1 of 7.2.2 naar 7.2.3
wordt bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma’s
• EFI
• Pro 30h
• Agfa
• Jeti Tauro H3300 LED (Printer Option Super Wide Format)
• EPSON
• SureColor SC-R50X0-serie* (Printer Option XXL)
• SureColor SC-R50X0L-serie* (Printer Option XXL)
*Fiery Command WorkStation-pakket 6.6.0.456 of hoger is vereist.

Bijgewerkte printerstuurprogramma's
• EFI
• Pro 32r+
• Afdrukmodusupdate
• "Gecoat-Mat" en "Gecoat-Mat Productie" verwijderd
• "Wit-boven Hoge kwaliteit" en "Wit-onder Hoge kwaliteit" toegevoegd
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• EPSON
• Verbeterde EPSON Edge Dashboard-functionaliteit, inclusief ondersteuning voor EMX-bestand zonder dat
Fiery XF is verbonden met het Epson Edge Dashboard voor:

• SureColor SC-F93X0-serie
• SureColor SC-R50X0/R50X0L-serie
• SureColor SC-S406X0/606X0/806X0-serie
• "Uitbreiding van het EPSON SureColor SC-P75X0/95X0-printerstuurprogramma” is inbegrepen in de Fiery
XF 7.2.3-update:

• Update van het printerstuurprogramma van de EPSON SureColor SC-P75X0/95X0-serie
• Biedt nauwkeurigere reproductie van kleine teksten door het toevoegen van:
• Invoerresolutie van 1200 dpi voor alle mediatypen met afdrukmodi 1200x1200 dpi of 2400x1200 dpi
• Een nieuwe speciale proefdrukmodus (1200x1200 dpi/proefdruk)
Opmerking: U moet de meest recente firmware-updates toepassen om door te gaan met afdrukken.

Oplossingen voor bugs
FAST RIP-gerelateerde oplossingen:

• Probleem opgelost met ontbrekende onderdelen wanneer een PDF-bestand wordt afgedrukt met Adobe PDF
Print Engine.

• Diverse problemen opgelost met spiegelen.
• Probleem opgelost bij het maken van een correcte uitvoer voor een PDF-bestand van meerdere pagina's.
Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:

• Probleem opgelost bij het snijden van een taak na het afdrukken met het Canon imagePROGRAF TX4000printerstuurprogramma.

• Probleem opgelost bij het ophalen van EPL's/ICC met het Canon imagePROGRAF iPF64x0printerstuurprogramma.

• Willekeurig probleem opgelost bij het openen van een poort bij het afdrukken met een printerstuurprogramma
van de Canon ImagePROGRAF PRO-serie.

• Probleem opgelost bij het schrijven van uitvoergegevens met Inca Onset X3-R-printers.
• Probleem opgelost bij het afdrukken met een andere resolutie dan 720x720 dpi op een swissQprint Nyala-2printer.

• Probleem opgelost met een printergerelateerd voorbeeldbestand met EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE]printerstuurprogramma.

• Probleem opgelost bij het afdrukken van een profileringstaak met EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE]printerstuurprogramma.

• Probleem opgelost bij het publiceren wanneer Clear ink is ingesteld op Uit met EFI™ VUTEk h3/h5printerstuurprogramma.
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• Probleem opgelost bij het afdrukken van taken groter dan 4 GB met EFI™ VUTEk 5r+ [FAST DRIVE].
• Probleem opgelost bij het afdrukken van regels in de uitvoer rechts van een taak met EFI™ VUTEk 32h [FAST
DRIVE]-printerstuurprogramma.

• Fout opgelost met ongeldig uitvoertype met het printerstuurprogramma van de EPSON Stylus Pro x880- en
x800-serie.

• Probleem opgelost bij het horizontaal gecentreerd afdrukken met Canon/Océ Colorado 1640/1650-printers.
Fiery XF server-gerelateerde oplossing:

• Probleem opgelost bij het schrijven van workflowlogboekbestanden.
Snijderstuurprogramma-gerelateerde oplossing:

• Probleem opgelost bij het maken van de juiste gereedschapsnaam in het OXF-bestand met Eurosystem
OptiScout 8-mes.

Beschikbaarheid
• De Fiery XF 7.2.3 serverupdate is beschikbaar als een online update door Fiery Server Control voor alle
configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 7.2.

• U kunt de Fiery XF 7.2.3 serverupdate ook downloaden vanaf de sectie EFI-downloads.

Aanvullende opmerkingen
• Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing

(Fiery XF server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler
Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite) Alleen de servertoepassing wordt
bijgewerkt als onderdeel van de 7.2.3-update en de overige softwareonderdelen moeten mogelijk worden
bijgewerkt om correct te werken met de nieuwste update.

• Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color
Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de optimale ondersteuning van Fiery XF 7.2.3:

Fiery XF 7.2.3

Fiery XF server

Fiery Command WorkStation Package

Fiery Color Profiler Suite

7.2.3

Voor gebruikers van Windows 10: 6.6.0.456 of hoger

5.3.3.22 of hoger

Voor gebruikers van Windows 7 en 8.1: 6.5.0.581

• De nieuwste versies van Fiery Command WorkStation en Fiery Color Profiler Suite zijn beschikbaar via Fiery

Software Manager of het Downloadcenter op https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center in
het gedeelte Toepassingssoftware en hulpprogramma's.

Software Maintenance & Support Agreement (SMSA) en EFI Enhanced Service
Program (ESP)
De SMSA- en ESP-overeenkomsten (EFI Software Maintenance & Support Agreements, Enhanced Service Program)
voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de
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nieuwste printerstuurprogramma's. Fiery XF 7.2.3 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery
software voorzien van een van deze overeenkomsten.
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery proServer- of Fiery XF-dealer, of ga naar http://
www.efi.com/fiery-for-inkjet.
Met de geïntegreerde oplossingen van EFI verhoogt u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op
www.efi.com.
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